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VERSLAG  
ALGEMENE LEDENVERGADERING  

SPORTRAAD LOCHEM 
 

 
 
 
 
Datum Dinsdag 20 maart 2018 

Plaats/tijd HCR Stegeman te Laren 

Aanwezig Bestuur 
Erwin Berends 
Henk Hannessen 
Betsy van Huizen 
Herman Lensink 
Hans-Paul Simons 
Verenigingsondersteuner  
Tom Kleissen  
Adviesraad 
Jan Knoef,  
Arie Peters  
Leden 
5 (zie presentielijst)   

Afwezig (mk) Kascommissie 
De heer Nieuwenhuis 
De heer Roekevisch  
Leden 
LTC (Lochemse Tennis Club) 
Trim- en Atb vereniging SPORT “88 

 
 

No Agendapunt 

 1. Opening  
De voorzitter, de heer Erwin Berends, opent om ongeveer 20.05 uur de vergadering en 
heet een ieder van harte welkom.  
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Nieuwenhuis en Roekevisch  
(kascommissie) en de leden LTC (Lochemse Tennis Club) Trim- en Atb vereniging 
SPORT ‘88. 
 

 2. Vasstelling agenda. 
Het voorstel is om een extra agendapunt te weten Mededelingen op te nemen en dit te 
agenderen als agendapunt 03. De vergadering stemt met dit voorstel in.  
De agenda wordt na bovenstaande door de vergadering verder onveranderd 
vastgesteld.  
 

 3. Vaststelling verslag 21 maart 2017 
Er zijn vanuit de vergadering geen op- en aanmerkingen over het verslag.  
Het verslag wordt door de vergadering onveranderd en ongewijzigd vastgesteld.  
N.a.v. het verslag 
Pag. 4, agendapunt 12 Rondvraag inzake mogelijkheid te onderzoeken om een lid 
te benoemen tot ‘ere lid’ of ‘lid van verdienste’; het bestuur heeft een en ander 
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besproken en is van mening dat de Sportraad er niet de vereniging voor is om over te 
gaan tot het benoemen van leden tot ere leden of tot een lid van verdienste. De 
vergadering stemt in met dit voorstel van het bestuur. 
 

 3.a Mededelingen 
-Sponsoring HCR Stegeman Laren; HCR Stegeman heeft 5 jaar de Sportraad Lochem 
gesponsord door voor de bestuursvergaderingen, de vergaderingen van de werkgroep 
Sportverkiezingen, de Adviesraad en de Themabijeenkomsten de vergaderlocatie om 
niet beschikbaar te stellen en gratis de koffie en thee te verstrekken. Eind 2017 heeft 
HCR Stegeman aangegeven vanaf 2018 een andere vereniging i.p.v. de Sportraad 
Lochem te sponsoren. Het bestuur heeft voorafgaand aan de vergaderring de 
eigenaren van HCR Stegeman formeel bedankt met twee boeketten bloemen. 
De penningmeester heeft een begroting opgesteld wat het zou kosten om tegen het 
reguliere tarief bij HCR Stegeman te blijven vergaderen, dit zou voor alle eerder 
genoemde vergaderingen op € 3.000 per jaar neerkomen. Dit bedrag vindt het bestuur 
van de Sportraad te hoog en er zijn naar alternatieve oplossingen gezocht die er toe 
hebben geleid dat het bestuur van de Sportraad en de Adviesraad vanaf 1 april 2018 
gaan vergaderen bij Voetbalvereniging Gorssel, de werkgroep Sportverkiezingen bij de 
SWL en de themabijeenkomsten blijven bij HCR Stegeman plaatsvinden. 
-Subsidieregeling Maatschappelijke inzet Sportverenigingen; de subsidieregeling staat  
op de website van de Sportraad Lochem. De verenigingsondersteuner Tom Kleissen 
kan  leden helpen met de aanvraag als zij er niet geheel uitkomen of hulp nodig 
hebben. Naar aanleiding van ontvangen signalen betreffende de Subsidieregeling  
Maatschappelijke inzet Sportverenigingen vanuit de kleine kernen heeft Tom Kleissen  
een case met oplossingen gemaakt welke het college van B&W is aangereikt met het 
verzoek om de bestaande regeling hierop aan te gaan passen. Het bestuur van de 
Sportraad zal in het eerstkomend overleg met de beleidsmedewerker en de  
wethouder naar de actuele stand van zaken vragen. 
-Verenigingsondersteuner; Tom Kleissen die een tijdelijk arbeidscontract heeft bij de 
SWL en is gedetacheerd naar de Sportraad Lochem krijgt per 1 mei a.s. een vast  
dienstverband bij de SWL. De Sportraad Lochem hoopt hiermee dat er sprake zal zijn 
van een langdurige samenwerking. 
 

 4. Voorstel tot wijziging van artikel 7 lid 5 statuten Sportraad Lochem 
Tijdens de vorige ALV, de dato 21 maart 2017, is er een voorstel gedaan tot wijziging 
c.q. aanpassing van de statuten, te weten de benoemingstermijnen van bestuursleden. 
Dit om te voorkomen dat bestuursleden noodgedwongen na 2 termijnen van 3 jaren 
moeten aftreden en zich niet meer herkiesbaar mogen stellen met als gevolg dat er 
veel kennis en ervaring verloren gaat.  
Vanuit de LTC (Lochemse Tennis Club) -die niet aanwezig konden zijn bij de ALV- is 
een e-mail gekomen met hun standpunt. De voorzitter leest het standpunt voor waarin 
zij aangeven niet te kunnen instemmen met de voorgestelde wijziging daar zij van 
mening zijn dat het nodig is voor verenigingen om eens in de zoveel tijd bestuurs- 
wisselingen te laten plaatsvinden om een nieuwe wind en frisse ideeën in het bestuur 
te krijgen en dat door andere bestuurssamenstellingen de vereniging scherp wordt 
gehouden.  
De vergadering geeft evenals het bestuur van de Sportraad aan het standpunt van de  
TLC niet te delen.  
Het voorstel dat in stemming wordt gebracht is als volgt: 
Huidige tekst artikel 7 lid 5 
Alle bestuurders treden uiterlijk drie jaar na hun benoeming af, overeenkomstig een  
door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. 
Een aftredende bestuurder is terstond herkiesbaar met dien verstande dat de 
maximale zittingsduur zes jaar bedraagt. 
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Een nieuwe, in de plaats van een ander benoemde bestuurder neemt op het rooster 
van aftreden de plaats in van zijn voorganger. 
Het voorstel is deze als volgt te wijzigen: 
Voorgestelde tekst artikel 7 lid 5 
Alle bestuurders treden uiterlijk drie jaar na hun benoeming af, overeenkomstig een 
door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. 
Een aftredende bestuurder is terstond herkiesbaar. 
Een nieuwe, in de plaats van een ander benoemde bestuurder, neemt op het rooster 
van aftreden de plaats in van zijn voorganger. 
 
De vergadering stemt unaniem in met de voorgestelde aanpassingen zoals 
bovenstaand genoemd. Het bestuur zal zorg dragen voor de aanpassingen en het 
laten passeren van de nieuwe statuten. 
 

 5.  Bestuursverkiezingen  
Aftredend en herkiesbaar:  mevrouw B. Huizen-Witteveen 
Het bestuur stelt voor om mevrouw Huizen-Witteveen te herbenoemen als lid van het 
bestuur van de Sportraad Lochem.  
De vergadering gaat unaniem met dit voorstel akkoord. 
 

 6. Vaststelling Contributie 
De Algemene Ledenvergadering heeft op 21 maart 2017 besloten het bedrag van het 
lidmaatschap met ingang van 1 januari 2017 als volgt vast te stellen: 
1 t/m 25 leden   € 20,--  per jaar 
26 t/m 75 leden  € 30,--  per jaar 
76 t/m 150 leden  € 40,--  per jaar 
151 t/m 300 leden  € 50,--  per jaar 
301 en meer leden  € 60,--  per jaar  
Het aantal leden op 1 januari van het desbetreffende jaar is hierbij bepalend. 
Voor een omnivereniging geldt het totaal aantal leden. 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2018 ongewijzigd vast te stellen. 
De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel. 
 

 7.  
 

Jaarverslag 2017 
De heer Erwin Berends geeft d.m.v. een PowerPointpresentatie een weergave van het 
jaar 2017 met daarbij een uitgebreide toelichting en uitleg.  
Het jaarverslag 2017 wordt door de vergaderring ongewijzigd vastgesteld en zal op de  
website worden geplaatst.  
 

 8.  Financieel Jaarverslag 2017 
De balans en toelichting en de exploitatierekening incluis toelichting over het jaar 2017 
wordt staande ter vergadering uitgereikt en door de heer Herman Lensink van een 
duidelijke uitleg en toelichting voorzien.  
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en of op- en aanmerkingen.  
 

 9. Verslag Kascommissie 
De heren Nieuwenhuis en Roekevisch hebben de boeken van de penningmeester  
beoordeeld en in orde bevonden. Daar beide heren niet aanwezig kunnen zijn leest de 
penningmeester de verklaring van de kascommissie voor waarin wordt vermeld dat de 
boekhouding goed en zorgvuldig is verwerkt en volledig toegankelijk is.  
 
De kascommissie stelt voor: 
a. de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde beheer over het boekjaar  
    2017; 
b. het bestuur te dechargeren voor het gevoerd beleid over het boekjaar 2017. 
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De vergadering stemt unaniem -met applaus- in met het voorstel van de kascommissie  
en verleent de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde financiële 
beleid over het boekjaar 2017.  
 
Met dit besluit is het financieel jaarverslag 2017 vastgesteld.  
 

10. Benoeming 1 nieuw lid kascommissie voor financieel jaarverslag 2018 
De heer Nieuwenhuis is aftredend. Vanuit de vergadering meldt de heer Jan Tuitert  
van SV Almen zich aan als nieuw lid voor de kascommissie. 
 

11. Benoeming 1 reserve lid kascommissie voor financieel jaarverslag 2018 
De heer Richard van de Straat van Overa meldt zich vanuit de vergaderring aan als 
nieuw reserve kascommissie lid. 
 

12. Begroting 2018 
De begroting voor het jaar 2018 wordt staande de vergadering uitgereikt en door de   
penningmeester van enige uitleg en toelichting voorzien. 
De begroting wordt door de vergadering unaniem ongewijzigd vastgesteld. 
 
De heer Knoef verzoekt om vanaf 2018 hetzij in het financieel verslag hetzij in het 
jaarverslag aandacht te schenken hoe de verenigingen zich ontwikkelen in leden- 
aantallen. De ALV stemt in met dit voorstel. 
 

13. Vooruitblik 2018 
De voorzitter, de heer Erwin Berends, geeft een vooruitblik over de acties voor 2018  
(met een doorloop naar 2019) welke op het programma van het bestuur staan. 
Naast de ‘vaste’ onderwerpen zoals de Nationale Sportweek,  de Sportverkiezing, 
Sport on Tour en het aangepast Sporten heeft het bestuur voor 2018 een viertal  
speerpunten vastgesteld, te weten;  
-Bestuurdersacademie (bijeenkomsten organiseren aan de hand van voorstellen vanuit 
 de verenigingen zelf voor de leden met o.a. als doel om de positie van verenigingen  
 sterker te maken.) De Sportraad werkt hier mee samen in casu organiseert een en 
 ander in samenwerking met de SWL waarbij wel duidelijk is afgesproken dat ieder wel 
 de eigen identiteit bewaard.  
-Politiek/Gemeente (zorgen voor goede belangenbehartiging van de leden bij 
 gemeente en politiek en organiseren van een politiek café en etc.) 
-Communicatiestrategie (aanpassing/vernieuwing van de lay-out van de Nieuwsbrief en 
 etc.) De voorzitter geeft aan dat het verspreiden van de Nieuwsbrief het afgelopen jaar  
 te wensen heeft overgelaten, hier zal in 2018 de nodige aandacht aan worden 
 geschonken zodat er weer regelmatig een Nieuwsbrief naar de leden zal uitgaan 
 daarnaast zal gekeken worden via welke andere kanalen leden het best benaderd 
 kunnen worden.  
-Sportvisie ‘Lochem beweegt’; de Sportraad en SWL zullen samen optrekken en met  
 een advies middels een document komen voor de nieuwe sportvisie.  
  
De voorzitter geeft aan dat het bestuur grote behoefte heeft aan input vanuit de leden  
en verzoekt dan ook de verenigingen het bestuur te voeden met voorstellen en/of  
ideeën hoe leden te benaderen en de betrokkenheid te vergroten.  
 

 14. Rondvraag 
Er wordt door de aanwezigen geen gebruik van de rondvraag gemaakt.  
 

 15.  Sluiting 
De voorzitter sluit om ongeveer 21.35 uur het officiële gedeelte van de ALV en dankt 
een ieder voor zijn/haar komst en inbreng.  
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Na een korte pauze wordt de film Elfstedentocht (1963) verzorgd door Henk 
Hannessen getoond.  
 

 
 
 
 


